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- Är det jultomten som ska donera de felande miljonerna till 
Kulturmejeriet? undrade Roland Andersson (vpk) i fullmäktigede 
batten i tisdags. 

Vänstervi.ndar 
Det börjar blåsa vänstervindar 

i höstmörkret. I Köpenhamn tog 
Socialistisk Folkeparti drygt 22 
procent av rösterna och tillsam
mans med Venstresocialisterne 
blev de större än socialdemokra
terna. Glistrops parti och DKP 
minimerades. 

I kårvalet i Lund är smålän
ningarna på marsch. De valde 11 
kulturradikaler och 2 socialdemo
krater. Inga borgare. När följer de 
andra landskapen efter? 

och sämre barnomsorg. Leve de 
vilda mödrarna! 

Kulturmejeristerna har nu fått 
det defmitiva beviset på att bor
garna sviker ungdomens krav. De 
har reagerat med flygblad, insän
darsterm och demonstrationer. 
Leve de vilda barnen! 

Liten tuva 
Slutfacit i Lunds kyrkofullmäk

tigeval blev att socialdemokraterna 
och den opolitiska grupperingen 
Kyrksam fick 9 mandat vardera 
mot den borgerliga koalitionens 17. 
Genom en valteknisk samverkan 
mellan de två mindre partierna 
kunde därefter ett långt borgerligt 
välde brytas. Borgarna får möjligen 
behålla en presidiepost i medalj
nämnden. 

Det är bekant att en hel del VB
läsare la sin röst på l!ocialdemokra
terna, vilket kan ha haft sin bety
delse eftersom så få röstar i kom
munfullmäktigevalet. Månne en li

Vem blir 
vpk-Lunds 
minoritets
företrädare? 
Det är nu helt klart att vpk 
får en kommunal minoritetsföre
trädare med en tjänstgöringstid 
av 16 timmar per vecka, utsedd 
av vpk men anställd av kommu
nen. Månadslönen lär ligga om
kring 5 300 kronor. Tanken är väl 
att även småpartierna ska få s k 
oppositionsråd och inte bara 
socialdemokraterna. 

Vpk har av principiella skäl 
(inga uppgörel8er i det fördolda) 
inte dertagit i de partiförhand
lingar som föregått förslaget. 
Frågan har därför inte heller 
avhandlats i partiets beslutande 
organ som. nu tvingas fundera 
på innebörden av erbjudandet. 

Politisk sekreterare 
Oppositionsråd har vpk Lund 
tidigare sagt nej till eftersom 
de i ett system med majoritets
styre inte har någon funktion 
och inga ansvarsområden. Däre
mot har vpk verkat för kommu
nalt betalda politiska sekreterare 
som ska kunna hjälpa de för
troendevalda och kanske även 
göra mer allmänt partiarbete. 

Om man lägger den senare 
tolkningen i begreppet minoritets
företrädare så böt vpk kunna 
anta erbjudandet. Å andra sidan 
kommer vederbörande ändå att 
automatiskt hamna i någon sorts 
representationsroll. Inte minst 
massmedia kommer att vända 
sig till företrädaren. Därför lutar 
det mot att någon kunnig kom
munalpolitiskt aktiv förtroende
vald ska får uppdraget. Val 
kommer att förrättas på ett 
extra medlemsmöte den 5 de
cember. 

I lördags demonstrerade 400 . 
dagmammor och föräldrar mot 
det nya avtalet som innebär löne
sänkning', obestämd månadslön 

För dem som värnar om den 
sociala omsorgen är borgarnas 
sparförslag ett hot. De som arbe
tar med äldreomsorg och de som 
har hand om barn har reagerat 
kraftigt. Man har hållit en rad 
mi:\ten, skickat ut proteslistor, de
monstrerat och övervägt strejk
aktioner. Måttet verkar rågat! · ten tuva vält ett stort lass . . . 1 Kajsa Theand er är VBs tips. 
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VALSUMMERING 
Så var 1985 års kårval slut. , 

Ett kårval som lämnar oss 
inom KHF (Kommunistiska 
Högskoleföreningen) med 
blandade känslor. Till de 
positiva inslagen i årets val 
hör att de två vänsterparti
erna i deputerade (kårens 
fullmäktige) gått framåt, trots 
allt tal om högervåg och ny 
individualism. 

Både kulturradikalerna och 
kårpartiet socialdemokraterna 
säkrade nya mandat. Kulturradi- 1 

kalerna lyckades dessutom bli 
största parti. 1 

Pilsner 
.. Till de klart negativa inslagen 

hor att ett renodlat pilsnerparti 
OiDentifierbara studenter, fått 
fotfäste bland Lunds studenter. 
Partiet har gått till val under de
viser som "Rösta spritliberal t", 
"Heja brännvin" mm. Tveklöst , 
kan partiet placeras på yttersta 
högerkanten (ett kårens svar på 
skånepartiet). Till råga på elän
det har partiet fått vågmästarroll ' 
i deputerade. 

ODSs framgångar är en var
ningssignal. De visar hur fjärran 
studentkåren ter sig för de flesta 
studenter. Annars hade de inte 
röstl!-t på ett fullständigt oseriöst 
parti. ODSs framgång visar åter
igen på riktigheten i KHFs gamla 
krav på att medlemskap i kåren 
ska vara frivilligt. Då kommer de 
som går med i kåren att bry sig 
om vad som händer med deras 
pengllr, och d~. som styr tvingas 
att fora en politik som berör med
lemmarna. Annars går de helt en
kelt ur - eller röstar fram en ny 
ledning. 

Det senare verkar helt omöjligt 
i Lunds studentkår. Trots fram
gångarna för vänstern är det hetas
te tipset att Fris fortsätter sitt 
långa styre. Pampväldet består. 

KHF tillbaka? 
situationen på kåren i dag vi

sar på behovet att KHF i Lund 
återigen engagerar sig i kårvalet. 
For at~ bryta ])orgarväldet på kå
ren kravs en storre mobilisering av 
studenterna. Som det nu är röstar 
bara var femte student. Genom 
att ställa upp kunde KHF bidra 
till att höja den siffran. 
. pess~tom finns det i dag inget 

tillrackligt bra alternativ på kåren. 
Det finns bättre eller sämre parti
er. Men ~et fmns inget parti med 
en entydigt socialistisk grundsyn. 
Och denna grundsyn krävs för att 
kunna orientera sig i det myller av 

·studentfackliga frågor som be
handlas på kåren. Men än är inte 
Ig!F Lunds saga all. Nästa kårval 
sa ... 

Torghandel i 
stadsdelarna 

Torghandeln på Mårtenstorget 
är till glädje för lundaborna 
det är nog alla överens om. Hä; 1 

hittar man färska grönsaker 
och frukter till billigt pris här 
finns begagnat och nyb~kat, 
men också åsiktsspridning, 
samtal och annat som hör till 
begreppet folkliv. 

Det är naturligt att de som bor 
i de ofta trista stadsdelarna gärna 
såg att något liknande fanns på de
ras områden. Och frågan uppstår 
då: varför fmns det inte det? Till att 
bö~a med stöter man på hindret 
polisen, som ska godkänna eventu
ell torgverksamhet på grundval av 
torghandelsstadgan. Men eftersom 
polisen godkänt Mårtenstorget bör 
det inte finnas några principiella· 
skäl som talar mot ytterligare torg
handel. Polisen anpassar sig till po-. 
tiska viljeytt~gar från fullmäktige. 

Konkt~rrensrädsla 
Nej, det verkliga hindret tycks 

vara fastighetsägarna som hyr ut af- l 
fårsl.okaler yid torgen. De har tagit l 
på s1g uppgiften att skydda sina hy
resgäster för konkurrens. Finns det 
~n blomsterhandel vid torget så bör 
1cke blommor säljas vid stånd, det 
lokala konditoriet vill inte ha hem
baktförsäljning, !CA-butiken är inte 
glad för grönsaksståndet osv. Man 
är alltså rädd för konkurrens och ' 
det är förståeligt, sett ur ägarnas 1 
perspektiv. Men sett ur konsumen
tens synvinkel är konkurrensin
skränkning ett hot mot plånboken 
och kvaliten. 

Alltså tycker man att de som 
har den politiska makten ska värna 
om torghandelns frihet, i den mån 
man anser sig företräda allmänhe
ten. För icke-monopolistiska borga
re och socialister borde det vara en 
självklarhet, men de är kanske i mi
noritet nuförtiden. 

Jippobetonat 
På Norra Fäladen har man löst 

det på så ~s att man vid en torg
handelsdag 1 stadsdelen lät de som 
har affärer kring torget stå för . 
torghandeln. Ramklints sålde, för · 
att ta ett exempel, kakor utanför · 
sitt konditori på platsen. Visst var • 
det ganska festligt men i längden 
kommer det att upplevas som me
ningslöst och rätt jippobetonat. 

Nej, fram för seriös torghandel i 
stadsdelarna! 

FH 

Nu är det valt 
Vpk Lund har nu valt ledamöter till suppleant i (Miljö'- och hälso, 
till de kommunala nämnderna. skyddsnämnden ställdes Jan-Erik 
Sven-Bertil Persson och Lisbeth . Mattson mot Christian Lentz, 
Lundahl hamnar i kommunstyrel- bägge väl meriterade. Mattson val-
sen. Rolf Nilson och Thomas des. Christian Lentz ville inte kan-
Schlyter återfinns som första- didera till andra nämnder, vilket 
namn i två tunga nämnder. Gläd- är synd eftersom hans saklighet 
jande var att Gunlög Stenfelt i sis- och buttra charm skulle vara en 
ta se~und accepterade en plats i tillgång för vpk. För övrigt kunde 
e;'lerg~verkens styrelse, som i öv- ordföranden klubba besluten utan 
ngt helt består av män. omröstningar. 

Valet till socialnämnden stod På samma möte ~edogjorde en 
mellan duon Margaretha Herslow kvinnapolitisk grupp för hur 
-Anders Sannerstedt och Olof vpk-kvinnorna upplevt sitt arbete 
Norhorg-Ulla Hansson där de som kommunala förtroendekvin-
sistnämnda valdes, bl a på grund nor under den gångna valperlo-
av att Sannerstedt redan har ett den. Vi hoppas kunna redovisa i 
tungt landstingsuppdrag. Vid valet VB något av vad de sa. 

. På V pk Lund~ medlemsmöte den 11 november valdes föl
Jande personer till kommunens nämnder och styrelser: 

Uppdrag Ordinarie 
Kommunstyrelsen Sven-Bertil Persson 
Besvärsnämnden Hans Lindberg 
Biblioteksnämnden Jan Svensson 
Brandstyrelsen Kent Nilsson 
Byggnadsnämnden Thomas Schlyter 
Energiverkens styrelse Lars Bengtsson 
Fastighetsnämnden Eva Wigforss 
Fritidsnämnden Göran Fries 
Försäkringsnämnden Hillevi Andersson 
Gatunämnden Björn Stenholrn 
Kommunrevisionen Bengt Olle Bengtsson 
Konsthallsnämnden Mats Nilsson 
Kulturstödsnämnden Rabert Berg 
Miljö- och hälsoskydds

nämnden 
Musik- och teater

nämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturvårds

nämnden 
Personal- och organisa-

tionsnämnden 
Renhållningsstyrelsen 
Valnämnden 
Skolstyrelsen 
Socialnämnden 
Social distriktsnämnd: 

Norr 
Söder 
Öster 

Nämndemän 

Medborgarvittnen 

Taxeringsnämnder: 
Vallkärra 
Södra Sandby 
Dalby 
Genarp 
Veberöd 
Särskilda nr 12 
Särskilda nr 14 

Karin Svensson 

Carina Svensson 
Gunnar Sandin 

Ann Schlyter 

Bengt Hall 
Ulla Henriksson 
UlfNymark 
Rolf Nilson 
Olof Norborg 

Hillevi Andersson 
Sten Henriksson 
Victoria Höög 
Lisbeth Dahlin 
Kristina Merker 
Göte Bergström 
Daniel Kalids 
David Kalids 
Iris Nilsson 
Anna-Sofia Quensel 

Tomas Peterson 
Ola Stenfelt 
Gunnar Sandin 
Kent Nilsson 
Mats Bohgard 
Katinka Hort 
Daniel Kalids 

Suppleanter 
Lisbeth Lundahl 
Eva Hallgren 
Iris Nilsson 
Göran Persson 
Anders Löfqvist 
Gunlög Stenfelt 
David Edgerton 
Peter Nilsson 
Chris Nilson 
Jörgen Ankennark 
Lars Borgström 
Birgit Krantz 
Lars-Åke Mikaelsson 

Jan-Erik Mattson 

Barbro Svensson 
Kerstin Gustavsson 

Henrik Smith 

Boel Billgren 
Mats Bohgard 
Gunnar Stensson 
Birgitta KaJen 
Ulla Hansson 

Monica Eriksson 
Kerstin Larsson 
Karin Blom 

Katrin Fridjonsdottir 
Mats Nilsson 
Björn Fryklund 
Göran Persson 
Bengt Hall 
Monica Arnoldsson 
Lasse Svensson 

Tupamaros besöker Lund 
Torsdagen den 5 december kl 18 
.kommer en av ledarna för Tupa
maros-MLN i Uruguay, Julio Mere
nales, att besöka vpk Lunds Freds
och solidaritetsutskott tillsammans 
med en medlem i Tupamaros 
kvinnoorganisation, Alba Atunez. 
De har tillbringat ca 14 år vardera 
i militärjuntans fängelser. 

Julio Merenales kommer att ge 
sin syn på utvecklingen i Uruguay. 
Den konservativa regeringen försö
ker hejda det ekonomiska sön
derfallet i landet genom att föra 
en politik som följer Internatio-

nella Valutafondens rekommenda
tion~r och de vanliga nyliberala 
t.eonerna. Resultatet är ständigt 
okande arbetslöshet och sjunkande ' 
reallöner. Fackföreningarna har sva
rat m~d en serie strejker med 
krav pa en annorlunda ekonomisk 
politik. Samtidigt genomför höger
extremister åter väpnade attacker 
mot olika vänsterorganisationer. 
Demokratin i Uruguay är alltså 
långt ifrån stabil och oron för 
aktioner från militärens sida ökar. 

UH 
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höra att vpks verkställande utskott kommer att föreslå partisty
relsen en kraftigt förändrad sammansättning av det kvinnapoli
tiska utskottet. Fem kvinnor avsätts däribland ordföranden. Två 
ställer inte upp till omval. Resultatet är alltså en nästan total 
förnyelse. 

Eftersom jag själv tillhör kvinnapolitiska utskottet har jag 
fått många frågor från Lund och hela landet om vad som egent
ligen är på gång. Valberedningen och VU får själva redogöra för 
sina motiv menjag vill göra några kommentarer. 

Jag är en av dem som inte ställer någon funktionär till hJälp (i mot
upp för omval. Karin Lentz från sats till de flesta andra utskott). 
Burlöv är den andra. Detta medde- Efter mycket påtryckningar, inte 
lade vi distriktstyrelsen i Skåne i minst från kvinnor i partiet, anställ
samband med ett nomineringsmöte. des en kvinnopolitisk funktionär 
Mina skäl är rent personliga. (Jag 1985. Därmed inte sagt att jag inte 
ska i dagarna få mitt tredje barn skulle kuf\Ila peka ut ytterligll.fe en 
och har flera politiska uppdrag.) massa saker som jag önskat att ut
Eftersom det fmns många skickli- skottet orkat göra. 
ga kvinnor med lång erfarenhet av Personliga konflikter eller oenig
kvinnopolitiskt arbete bedömde jag het inom utskottet har inte före
läget så att det är lätt att ersätta kommit. Däremot tycker vi inte all
mig och Karin med några av dem. tid detsamma. Någon konflikt med 

Dålig information 
Jag sitter också med i partisty

relsen, som ska sammanträda i hel
gen, men har den vägen inte fått 
någon information om förslagen till 
utskott. (Jag kan inte delta då av 
ovan nämnda skäl.) Val av utskott 
finns med på dagordningen men 
personförslagen läggs fram vid sit
tande bord. Några principer om ro
tation, begränsning av antal upp· 
drag etc fmns inte antagna. Enligt 
stadgarna ska emellertid alla platser 
anses obesatta inför ett val. En ku
tym valberedningen har är att höra 
efter om de som har uppdrag kandi
derar till omval. Enligt uppgift är 
Viola Claesson ordförande i valbe
redningen. 

VU har uppenbarligen antagit 
förslaget. Av nyhetssändningen 
framgick att Viola Claesson är före
slagen som en av de nya i kvinno
politiska utskottet. 

Det fanns ingen från VU som 
var anträffbar för en kommentar i 
nyheterna. Skälen till ommöblering
arna som antyddes till reportern var 
emellertid att det fmns personliga 
konflikter mellan utskottet och 
dess ordförande Karin Månsson 
gentemot Viola Claesson, samt att 
utskottet skrämmer (?)lågutbildade 
kvinnor och att det är aggressivt. 
Detta är naturligtvis horribelt som 
motiv. 

Ett aktivt utskott 
För det första är t ex Viola 

Claesson själv bibliotekarie och allt
så högutbildad. Har då inte utskot
tet gjort det som förväntats? Ut
skottet har aldrig fått några sådana 
påpekanden. Jag har personliga er
farenheter från andra centrala ut
~ott och vill påstå att kvinnopoli
tlska utskottet hävdar sig mer än väl 
vid en jämförelse. Mycket material 
har producerats, konferenser och 
kurser har planerats och genom
förts, remisser har besvarats· etc 
trots att vi till helt nyligen inte haft 

Viola Claesson har aldrig diskute
rats. Däremot har vi känt oss över
körda och föga respekterade av par· 
tiledningen vid några tillfållen. 

Trista tendenser 
För min personliga del vill jag 

påstå att det tyvärr fmns tendenser 
till tongångar inom partiet som ut
trycker att kvinnorörelsen är död, 
att det är borgerliga feminister som 
sysslar med kvinnokamp och att 
förtrycket kan trollas bort med 
enkla fraser om klasskamp. Detta 
kom fram vid kongressdebatten. 
Men jag vill med skärpa stryka un
der att på kongressen gjordes en 
fö~ändring i partiprogrammet , trots 
att det skall revideras, som tar upp 
de teoretiska fördjupningar som 
gjorts de senaste åren, och som på· 
visar att det förutom en klassbe
stämd maktstruktur också fmns en 
könsbestämd sådan. Den som fort
farande inte förstår vad det handlar 
om måste tänka efter och tillägna 
sig den kunskapen. För det är en 
annan sak jag vill stryka under. 
Liksom inom andra politikområden 
behövs kunskaper inom det kvinno
politiska området. Det räcker inte 
med personliga erfarenheter. Dessa 
måste sättas in i ett större samman· 
hang och de sista femton åren har 
mycket material kommit fram som 
kan hjälpa till med detta. 

Om en så stor förändring görs 
av ett utskott utan information till 
utskottet och utan anmärkningar 
om passivitet, kan jag bara tolka det 
så att det finns kritik mot den poli· 
tiska inriktning utskottet har haft. 
Den kritiken borde ha redovisats 
och jag utgår nu ifrån att VU gör 
det inför partistyrelsen och inför 
alla dem som är frågande inför det 
som håller på att ske. Att inte göra 
det vore att hänfalla till manipula
tion - ett ovärdigt sätt om man vill 
utveckla politik i en viktig politisk 
fråga. 

Tora Friberg 

Jungfruliga talare 
Kommunfullmäktiges budgetde· 
batt är intressant ur många aspek
ter. Den minst uppmärksammade 
är väl att många folkvalda då gör 
sin debut i talarstolen. För vpk:s 
del gällde det i år Bodil Pettersson 
och Roland Andersson. 

Bodil skulle vid sidan av jung
frutalet också klara av att vara 
den som först svarade ja eller nej 
vid voteringar, eftersom hon i 
egenskap av yngste ledamot sitter 
längst bak i salen. 

Visst såg Bodil lite blek ut den
na tidiga tisdagsmorgon, men den 
första voteringen gick bra om än 
rösten var svag. I talarstolen blev 
~~ämman dock hög och tydlig. 
Ämnet var kulturmejeriet Bodil 
talade så engagerat att Nils Arne 
Andersson(c) efteråt gick ner 
bland bänkarna och berömde 
(Denne debuterade . själv som 
talman i stärre sammanhang och 
klarade ordförandeskapet utmärkt 
även i spända situationer). 

PS Strax innan manusstopp läser jag 
partisekreterare Kenneth Kvists 
kommentarer i DN. Han har alltså 
ställt sig bakom ommöbleringen ef
tersom detta inte bara är valbered· 
ningens förslag uian hela VUs. Det 
stora skälet, säger han, är personliga 
motsättningar till andra kvinnor i 
partiet samt låg närvarofrekvens för 
några ledamöter. 

J ag kan bara hänvisa till mitt ar
bete i andra utskott där jag på det 
bestämdaste påstår att närvaron 
varit sämre vilket aldrig gett några 
anmärkningar. De har varit män. 
J ag har också hållit många inled
ningar runt om i landet och vet att 
det finns ett utbrett stöd för in· 
riktningen på det arbete som kvin
nopolitiska utskottet har. Att all
mänt tala om dåliga motsättningar 
mellan kvinnor är dåligt. Att låt
sas som om alla kvinnor borde vara 
överens är ovanligt naivt. Ett VU i 
ett politiskt parti borde stå över så
dant. För övrigt skulle jag vilja veta 
när man avsätter nära nog ett helt 
utskott för att det fmns personliga 
motsättningar mellan män!? De har 
i så fall alltid en politisk botten. 

Roland Andersson hade på 
bänken framtör sig laddat upp 
med ett cigarrettpaket och två 

. snusdosor inför debuten, sä nog 
l darrade nerverna även här. I talar-

l 
stolen verkade han dock säker 
från första stunden . Han inledde 

. faktiskt den hårda pressen mot 
i folkpartiet då han krävde att få 
veta på vilket sätt folkpartiet 
tänkte avvika från ren moderat
politik. 

Både Bodil och Roland åter
kom senare på kvällen under 
kulturmejeridebatten och då rev 
de ner applåder från de okonven
tionella åhörarna. Särskilt Bodils 
ungdomliga talarkonst gick direkt 
till hjärtat. 

Folkpartisterna var alltså hårt 
ansatta. Även de hade någrajung
frutalare i elden första dagen. 
Jörgen Jörgensen klarade sig 
hyfsat, men Ingegerd Richards
son kommer inte att tillhöra 
mina favoriter . Räcker det inte 
med en Tove Klette? 

Tant Fina(vpk) 

TANKEVÄCKANDE 
Kajsa Theander (vpk) skrev den 

22.11 en tankeväckande insändare i 
sydsvenskan där hon påpekade att 
borgarnas alternativ till skattehöj
ning, nämligen avgiftsökningar, 
minskade bostadsbidrag och lik· 
nande för vissa barnfamiljer leder 
till ökade utgifter som motsvarar l 
skattekrona. Kajsa summerar: "De 
borgerliga partiernas metod att dra 
in pengar till kommunen är mycket 
mer osolidarisk än vad en skattehöj
ning skulle ha varit. Nu är det barn
familjerna och de som har låg in
komst som får betala mest." 

Den slutsats en enkel männi
ska som jag drar av detta är att man 
nog borde gå in för att höja kom
munalskatten om man vill stödja 
barnfa~iljer och andra utsatta grup
per. Men den slutsatsen drar inte 
Kajsa. Har jag gjort bort mig nu 
igen? 

Finn 
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Ett steg, mot långtidsprogram 
Med valet överståndet och en liten, liten föraning om de 

första ansatserna till ett nytt vänsteruppsving för .ögonen har 
vpks skånedistrikt föresatt sej att utarbeta ett flerarspro8!~· 
Man vill ha ett längre perspektiv än i de nuvarande, ettanga. 
handlingsprogrammen. Som ett första steg i detta program
arbete hölls i helgen en konferens i Lund. Fyra politiska sek
torer behandlades denna gång. 

Men uppslutningen V3! d_ålig, 
inte minst från de stora distrikts
organisationerna Malmö och 
Lund. Distriktet tenderar alltmer 
att bli en angelägenhet för de små 
partt!lvdelningarna. 

Tvätta öronen! 
- Ni har nog hört det förr,_ det 

som vi tänker säga, började inle
darna från distriktets kvinnapoli
tiska utskott Monica Hansson, 
Britt Prokec och Birgit Rosen
gren, men vi måste upprepa fakta 
om kvinnaförtrycker till dess att 
alla tvättar öronen och verkligen 
lyssnar. Läraren berättade om 
flickorna som lär sej tiga i skolan, 
den kontorsanställda ensamma 
mamman om hur det var att för
söka leva på 6 500 om åJ:et (trots 
heltidsarbete), mentalvårdaren om 
sin sektors och kvinnoyrkenas ut
satthet i nedskärningstider. 

- Egentligen är alla kvinnor 
presumptiva vpk-are, sa någon. De 
vet ju vad förtryck är. 

stark radikalpacifism 
Andre inledare var distriktets 

ordförande Joachim Lentz som 
talade om "Vpks militärpolitik". 
Det var med avsikt som han inte 
använde sej av den enligt honom 
förskönande omskrivningen "för-

svarspolitik". 
JL var djupt missnöjd med 

vpks nuvarande. J!lilitärpoli,tiska 
linje med dess inriktnmg pa ett 
"folkförsvar" med lätta enheter. 
Detta menade inledaren, var att 
hemf.illa åt hemvärnsromantik. 
JL pläderade för en total svensk 
avrustning och inkluderade i d~t
ta även civilförsvaret. Om man m
te kunde uppnå detta hade fak
tiskt en yrkesarme vissa politiska 
fördelar framför den nuvarande 
ordningen. 

JLs teser diskuterades livligt, 
i synnerhet av de närvarande män
nen men det var inte många som 
tog 'avstånd från hans tes~ r. Trol~
gen kan vi vänta oss radikalpaci
fistiska initiativ från Skåne till 
nästa partikongress. 

Hur ska det då inte vara för 
turkarna? 

skånepartiets framgång:;rr h~ 
ställt invandrar- och flyktmgfra
gorna på den politiska da~ord
ningen för skånska kommuruster. 
Inledaren John Veitch kommer 
från England och är privilegierad 
som invandrare. Ändå var omställ
ningen till det svenska också i 
hans fall en svår och lång - oav
slutad - process. Det gällde så 
banala men centrala problem som 

Under fullmäktiges budgetdebatt kopplade vpk och miljöpartiet ihop 
kommunalpolitikernas förbiittrade Zoner och arvoden med nedskar
ningarna inom barnomsorgen. 

har lämpliga skällsord att uttrycka 
sin ilska med. Hur ska det inte 
vara för lågutbildade turkar när 
det är så besvärligt för välutbilda
de engelsmän var hans egen slut
sats. 

Från England kunde JV också 
berätta om hur de fenomen som 
yttrar sej i skånepartiets fram 
gångar där har gått ännu _längre, 
alltså främlingsfientligheten 
främst inom arbetarklassen. En 
förutsättning för lösning är poli
tisk makt, menade han, och där
för är vpks krav på rösträtt för 
invandrare även i riksdagsvalen så 
viktigt. 

Tunga frågor och lätta 
Sist tog vpks viceordförande 

Viola Claesson till orda. Hennes 
ämne var miljöpolitik och dess 
roll i ett allmänt perspektiv. Det 
blir bättre i partiet, menade hon, 
men fortfarande är det många 
som tycker att ekologin inte är en 
lika tung politisk fråga som eko
nomin. 

En miljöpolitisk nyckelfråga 
just nu är den om ScanLink, P G 
Gyllenhammars system av motor
vägar och broll! öyer väs~ra ~uro
pa. VC är aktiV l organisationen 
Motlänken, och hon berättade om 
det arbetets möjligheter och svå
righeter. Hon vittnade om social
demokraternas kluvenhet i frågan 
och såg utnämningen av f d leda
moten i Volvos styrelse, Sven Hul
terström, som en illavarslande 
markering. 

I diskussionen var det flera 
som krävde en håJ:dare vpk-håll
ning mot bilismen, t ex geno~ 
högre bensinskatt. "Man kan 1 
sista hand inte bekämpa bilismen 
utan att bekämpa bilisterna", som 
Joachim Lentz uttryckte det. 

Från stadshallens foaje 
Under debatten om socia! 

budgeten blev Tove Klette (fp) 
hårt uppmanad av mp/s/vpk att .gå 
i svaromål. Tove Klette orkade m
te följa debatten i salen ~tan höll 
till i foajen och fördrev tiden med 
diverse samtal. Medan Roland An
dersson svarade på frågor fr~ 
henne talade hon i telefon. Till 
sist kände hon dock sig tvungen 
att fråga sin ordförande Hans Hå~ 
kansson (m) om hon skulle gå 1 

svaromål. Han sa bestämt: 
-Nej! 
Tove Klette lydde den 

gången men tvingades ändå upp i 
talarst~len så småningom. Men 
svarade inget i sak. 

Betald annons 
TACK , 
alla hyggliga själar som gjorde min 
50-årsdag till en så trevlig tillställ
ning att jag inte ens behövde dric
ka mig full. 

Ett särskilt tack går till Lunds 
kommun som skapat det nätverk 
av biblioteksfolk och socialistiskt 
sinnade lundabor som utgjorde 
huvudparten av de närvarande. 
Inte att förglömma är förstås 
alla barnen och hamstern Ernst, 
som höll sig så lugn under natten 
att jag kunde sova ut tills det var 
dags att gå på fullmäktige dagen 
därpå. 

Utan kollektivets enorma ar
betsinsats hade inget varit möj
ligt. Som ett resultat av 50-åJ:s
dagen måste jag nu omskola 
mig till ventilbasunist, men det 
är en annan historia .. . 

Finn Hagberg 

~h&\&. 
lo1 

FREDS- OCH SOLIDARITETS
UTSKOTTET. Tors 5 .1 2 kl 17.30 
(obs ändrad tid) möte på vpk- lo
kalen . Kl 19 möte med Julio Ma
renales se särskild notis. 
VPK IF. Lö 30.11 kl 16-18 trä
ning på Lerbäcksskolan. 
SKV. Lö 30.11 kl 10-16. "~KV 
och freden." Ruth Bohman Inle
der ett seminarium. Sigtunag 12 , 
Malmö. 
BLASORKESTERN . Sö 1.12 kl 
19, som vanligt. 

lii~*l 
Kompol har möte må 2.12 kl 19 . 
Ämne : "Kritik och självkritik ef
ter budgetmötet." 
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